
Bliv Greenkeeper
– Specialist i pleje og vedligehold af golfbaner

Uddannelsesforløb
Uddannelsens varighed:  Minimum 3 år

  maksimum 3 ½ år

Grundforløb 2 (GF2): 20 uger 

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og 

længden af dit uddannelsesforløb, fx: 

• Om du er over eller under 25 år

• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

• Om du har en anden uddannelse

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år 

efter

• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en 

virksomhed

• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gen-

nem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræd-

dersyet, så det passer dig og dine erfaringer.

Få mere viden

www.blivanlaegsgartner.dk

www.greenkeeper.dk

AMU-kurser

Du kan også uddanne dig som greenkeeper gennem 

AMU-kurser. Kontakt os for mere information om for-

delene ved denne løsning.

Uddannelsessted

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Sandmosevej 486

9460 Brovst.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os – så hjælper vi dig bedst muligt 

på vej til at opfylde din drøm:

Annie Sønderby

Virksomhedskonsulent

Tlf.: 2120 7196

ansb@amunordjylland.dk

Melissa Dupont Molin

Uddannelsessekretær

Tlf.: 9633 2330

memo@amunordjylland.dk

Den lige vej til job

Sandmosevej 486  |  9460 Brovst  |  tlf. 9633 2600  |  aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk
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For dig som elev

For virksomheden

Dine arbejdsopgaver:

• Skitsering og anlæg af golfbaner

• Pleje af grønne områder, greens, teested, bun-

kers, vandhuller, mm.

• Analyse af græstæppets tilstand gennem konkre-

te målinger af fx jordbundsforhold og græsvækst

• Beregninger af arealers vandforbrug og van-

dingsbehov

• Justering, reparation og vedligeholdelse af enkle 

el-anlæg og hydraulisk udstyr

• Bekæmpelse af ukrudt, svampe og skadedyr med 

fokus på miljø og biologiske forhold

• Udarbejdelse og implementering af forslag til for-

bedringer.

• Med mere!

Hvad arbejder en greenkeeper med?

Hvad er fordelen ved faglærte medarbejdere?

Når du på TV ser smukke baner med perfekt velholdte 

golfanlæg, kunstige søer og skarpe linjer, så er det gre-

enkeepere, der kan tage æren for det.

Som greenkeeper skitserer, anlægger, plejer og vedlige-

holder du golfbaner. En vigtig del af arbejdet går ud på 

at forme naturen, så den skaber spændende udfordrin-

ger for golfsportens mange udøvere. Du står også for 

pleje af træer og buske ved golfbanen, så området ser 

flot og indbydende ud.

Du skal have lyst til at arbejde med store maskiner – 

men også til at sidde på knæ og analysere græssets 

vækstvilkår.
Ud over at styrke din enkelte medarbejder, så vil en fag-

lært greenkeeper på holdet optimere driften og skabe 

bedre baner og mere tilfredse brugere. En faglært gre-

enkeeper kan også sikre, at I overholder de stadigt vok-

sende krav til banekvalitet og miljørigtig vedligehold.

En faglært greenkeeper har en større arbejdsflade, da 

man under uddannelsen får faglig viden om mange af 

opgaverne hos en golfklub. Din medarbejder lærer også 

at arbejde selvstændigt ud fra egne faglige vurderinger.

Medarbejderen vil derfor kunne optimere driften og 

benytte færre ressourcer i arbejdet, såsom vanding, 

gødning og tid. På uddannelsen får medarbejderen den 

nødvendige viden til at forudse og forebygge skader på 

banerne og derved spare udgifter. Behovet for entre-

prenørbistand vil derfor blive mindsket.

Hvorfor blive faglært greenkeeper?

Hvis du brænder for golf og natur, så har du som gre-

enkeeper muligheden for at arbejde med din passion. 

Golf er en populær sport i Danmark, så der er brug for 

faglærte greenkeepere.

Dit svendebrev gør dig til en mere værdifuld medarbej-

der, og du står stærkere på arbejdsmarkedet. 

Hvis du har erhvervserfaring inden for fagområdet eller 

relevant uddannelse, så kan du få merit. Måske mang-

ler du kun at bygge lidt uddannelse på, før du kan kalde 

dig faglært.

Hvor kan jeg få arbejde?

En greenkeeper kan arbejde på et golfanlæg eller et 

fodboldstadion.

Du kan få beskæftigelse over hele landet med dit sven-

debrev i hånden – og du kan også få arbejde i udlandet.

En del af din praktik kan også tages i udlandet.

Videreuddannelse

Uddannelsen giver god basis for at videreuddanne dig 

til fx: Golfbanearkitekt, teknolog, landmåler eller land-

skabsarkitekt. 

Støder jeres faglærte greenkeeper på en ukendt udfor-

dring, så har han eller hun et fagligt netværk på tværs 

af landet, som kan bruges til erfaringsudveksling.

Hvad koster det jer?

Under skoleophold får virksomheden refusion fra AUB 

(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 

Start jeres nye elev i ”ny mesterlærer”

Hvis I vælger denne løsning, så bliver din elevs grund-

forløb erstattet med praksis. Det betyder, at eleven 

starter sin uddannelse med praktisk oplæring på jeres 

idrætsanlæg og kommer derfor hurtigere ud at arbejde 

for jer.


